
                                                                                                                                       Ikastolako Hezkuntza Proiektua (IHP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKASTETXEKO 
HEZKUNTZA 
PROIEKTUA 

 
  2015-16



                                                                                                                                       Ikastolako Hezkuntza Proiektua (IHP) 

2 

 

 
 
 

AURKIBIDEA  

 

1-  TESTUINGURUAREN AZTERKETA  
 
1.1. HISTORIA ETA KOKAPEN FISIKOA  
 

1.1.1. Historia  
1.1.2. Ikastolaren kokapena  

 
1.2. INGURU SOZIO-EKONOMIKO – KULTURALA  
 

1.2.1.   Populazio mota  
1.2.2.   Herriko zerbitzuak  
1.2.3.   Familiak 

 
1.3. IKASTOLAREN EZAUGARRIAK  
 

1.3.1.   Izendapena eta egoera administratiboa 
1.3.2.   Instalazioak  
1.3.3.   Finantzaketa  
1.3.4.   Ezaugarri bereziak  

 
1.4. IKASTOLAREN FUNTZIONAMENDUA  
 
 
2- IHP DEFINIZIOA 
 
3-   KALITATEAREN DEFINIZIOA  
 
4- IKUSPENA 
 
5- EGINKIZUNA 
 
6- BALOREAK  
 
7-   HEZIKETA EREDUA  
 
7.1. NOLAKO IKASLEAK NAHI DITUGUN 
       
      7.1.1. Testuingurua eta gizartearen beharrak 
      7.1.2. Pertsonen bizitza eremuak eta egoerak 
      7.1.3. Oinarrizko konpetentzia orokorrak: metadiziplinarrak eta arlokoak. 
  
7.2. HEZIKETAREN IKASTE-IRAKASTE PROZESUAREN HELBURUAK 
 

7.3. IRIZPIDE  METODOLOGIKOAK 
 

7.4. IRAKASLEAREN PROFIL PROFESIONALA 
 

7.5. FAMILIA ETA GIZARTE  HEZITZAILEEN ERAGILE EREDUA 
 



                                                                                                                                       Ikastolako Hezkuntza Proiektua (IHP) 

3 

 

 

 

 

 

8-  ANTOLAKUNTZA EGITURAK  
 
8.1. PERTSONA BAKARREKOAK 
 
8.1.1. DOZENTEAK 
  

8.1.1.1.  Zuzendaria  
8.1.1.2. Orientatzailea  
8.1.1.3. Etapako koordinatzailea  
8.1.1.4. Tutorea 
8.1.1.5 Irakaslea 
8.1.1.6. Pertsona bakarreko ardurak 

 
8.1.2. IRAKASLEAK EZ DIRENAK 

 
8.1.2.1. Administraria 
8.1.2.2. Mantenu pertsonala 

 
8.2.  KOLEGIATUAK  
 
8.2.1.   Eskola Kontseilua 
8.2.2.   Zuzendaritza Kontseilua 
8.2.3.   Batzar Nagusia 
8.2.4.   Zuzendaritza Taldea  
8.2.5.   Irakasle Taldeak  

 

8.2.5.1. Klaustroa  
8.2.5.2. Etapak 

 
8.2.6.   Orientazio departamentua  
 

9- ZERBITZUAK  
 
9.1. GARBIKETA 
 
9.2. GARRAIOA 
 
9.3. JANTOKIA 
 
 

 



                                                                                                                                       Ikastolako Hezkuntza Proiektua (IHP) 

4 

 

 
 

 
1. TESTUINGURUAREN AZTERKETA  

 

1.1.-  HISTORIA ETA KOKAPEN FISIKOA  
 

1.1.1.- “Garcés de los Fayos” Ikastolaren jatorria 
 
“Garcés de los Fayos” ikastola 1970-71 sortu zen  San Severino zaharren egoitzan  8 
ikasle eta andereño bat izanik. 
1977an gurasoen artean "Garcés de los Fayos" kooperatiba sortzen da. 
Ikastolaren bidea ez da erreza izan eta urteekin erronkak irabazten joan dira gaur 
egungo egoerara heldu arte: 
 

• 1986: Ikastolak La Plana kaleko eskola osoa hartu zuen eta 
           handitzeko eta egokitzeko bere lehenengo Nafarroa Oinez jaia  
           ospatu zuen. 
           O.H.Oko lehendabiziko promozioa ateratzen da ikastolatik. 

• 1987: O.H.Orako behin-betiko baimena (8 gela=320 ikasle) lortzen da. 
• 1990: Eskolaurrerako behin betiko baimena (3 gela=75 haur) 
• 1996-97: DBH-ko lehenengo promozioa ateratzen da. 
• 1997-1998: Bigarren Nafarroa Oinez ospatuz gero eraikuntza berria egiten da 

Udalak emandako “maisu-maistren etxeak” zeuden lur  zoruan. 
• 2001-2002: Haur Hezkuntzako lehenengo maila bikoizten da lehenengo aldiz.  
• 2011-2012: Hirugarren Oinez festa ospatzen da. 
• 2013-2014: Eraikin berri bat eraikitzen hasten gara DBHko ikasleentzako espazio 

falta dela eta. 
• 2014-2015: Zentro berriaren inaugurazioa ospatzen da. 

 
1.1.2.- Ikastolaren kokapena  
 
Ikastola Tafallan dago. Tafalla Nafarroako Foru Komunitateko erdialdean, Erriberriko 
merindadean dago. Zidakos ibaiak bainatzen ditu bere lurrak. Eskualdeko hiririk 
garrantzitsuenetariko bat da.  
Iruñea-Tutera lotzen dituen N-121 errepide orokorrean kokatua dago Iruñatik 35 Km-
ra.  
Nafar Gobernuko legediari erreparatuta, eremu ez euskaldunean kokatuta egonen 
ginateke. 
Ikastolak bi eraikin ditu: batak, La Plana kalekoa, HH eta LHko etapak, zuzendaritza, 
orientazioa eta administrazioa hartzen ditu eta besteak Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzarako eraiki dena.  
Lehenengo eraikuntza hiriaren hegoaldean dago. Leku lasaia eta garbia sumatu 
daiteke, ondoan haurrak jolasteko parkea dago eta Konderen parketik oso hurbil 
aurkitzen da. 
Bigarrena urbanizazio berri batean kokatzen da, kiroldegiaren ondoan eta Oinez 
basora joateko ibilbidearen hasieran.  
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1.2.- INGURU SOZIOEKONOMIKO - KULTURALA  
 

1.2.1. Populazio mota 
 
Jarduera ekonomikoari dagokionez, industria eta zerbitzuak nagusitzen dira, 
nekazaritza populazioaren %6,1era mugatuz.  
60. hamarkadan Tafalla  nekazaritzari eta komertzioari erabat lotuta zegoen, baina 
hortik aurrera nekazaritza aldatu zen eta momentu honetan nekazari gutxiago daude 
baina lur kopuru handiagoarekin (gaur egun 40 nekazarik biltzen dute laborantza-lur 
guztia). 
Industriak, Tafallan, pertsona langileen artean %68,9a suposatzen du (industria eta 
etxegintza batez ere).  
Hirugarren sektoreak %25a suposatzen du. Tafallako merkataritza txikia baina anitza 
da.  
 
1.2.2.- Herriko zerbitzuak  

 

Tafallak zerbitzu oparo eskaintzen ditu: Osasun Zentroa, haurtzaindegia, liburutegi 
publikoa, Kultur Etxea, Tafalla Kulturgunea, ostalaritza, dendak, kirol patronatua, 
Nafarroako Erdialdeko Kirol eta Zerbitzu Soziokulturalen Mankomunitatea, Zidakos 
eta S. Frantzisko futbol zelaiak, Ereta kirol konplexua, kirol hiria eta Miguel Indurain 
belodromoa, bi gimnasio... 
Irakaskuntzaren eremuari dagokionez, Ikastolaz gain, 0-3 Udal Zentroa; Eskola 
Publikoa, 3-12 urte bitarteko ikaskuntza eskaintzen duena; Escolapios ikastetxea; 
Ikastetxe Politeknikoa; Institutua eta Musika Eskola daude. Irakasleari laguntzeko 
zentroak (ILZ), Helduen Oinarrizko Hezkuntza Ikastetxeak eta Garbiketa 
Industrialeko Lantegi-Eskolak osatzen dute eskaintza. 
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1.2.3.- Familiak  
 

Ikastolako gurasoen artean ikasketa maila oso desberdinak aurki ditzakegu, baina 
oro har erdi mailakoa dela esan daiteke. 
Gaztelania da guraso gehienen ama hizkuntza baina gero eta gehiago dira ondoren 
euskara ikasi dutenak edota euskara ama hizkuntza dutenak. 
Goian aipatu bezala, industria eta zerbitzuak dira nagusi Tafallan, beraz guraso 
gehienak bertan edo inguruan kokatzen diren lantegitako langileak dira edo zerbitzu 
arlokoak.  
 
 
1.3. IKASTOLAREN EZAUGARRIAK  
 
1.3.1. Izendapena eta egoera administratiboa  
 
Garcés de los Fayos ikastola, 45 urteetan zehar bere hezkuntza eginkizuna izan 
ondoren, finkatuta bezain beharrezkoa agertzen zaigu. Erriberriko Merindadean “D” 
eredua eskaintzen duen zentro bakarra da. Eredu honek gero eta eskaera gehiago 
du Tafallan eta inguruko herrietan eta hau ikusteko, matrikulazioaren eboluzioa 
besterik ez dugu begiratu behar.   
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Beraz, Garcés de los Fayos ikastolak hezkuntza eskaera erreal baten hutsunea 
betetzen du (385 ikasle), beste zentro publikoek ezta kontzertatuek ere betetzen ez 
dutena. 
Gure Ikastola Nafarroako Elkarteko eta Euskal Herriko Irakaskuntza Kooperatibaren 
partaidea da. 
Ikastola zentro pribatua eta itundua da. 3 urtetik 16 urtera bitarteko ikasketak 
eskaintzen ditu, Haur Hezkuntzatik hasi eta Derrigorrezko Hezkuntza bukatu arte. 
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Proiektu hau bideratzeko gurasoek kudeaketan parte hartze zuzena dute. Erabakiak 
hartzerakoan, Batzar Nagusiak du azken hitza. Batzar honen ordezkaritza gurasoen 
Zuzendaritza Kontseiluak du. Gurasoek kooperatiba irekia, parte hartzailea eta anitza  
osatzen dute; ikasleekin, irakasleekin eta langileekin batera, gurasoek ikastola egun 
den gizarte-errealitatea osatzen dute.  
 
Autogestio proiektu paregabe honetan gurasoek kooperatibistak izateaz gain, haien 
seme-alaben heziketan parte hartze aktiboa dute. Horri esker, hasitako bideari 
eusten diote, Ikastola hezkuntza zentro bat baino gehiago izateaz harro daude eta 
transmititzen diren baloreak bizi eta sentitzen dituen talde batua osatzen dute.  
 

 

1.3.2. Instalazioak  
 

Ikastolak gaur egun 385 ikasle ditu, 276 Tafallan bizi direnak eta 109 eskualdean: 
Amunarrizketan, Artariainen, Artaxoan, Barasoainen, Beiren, Caparroson, 
Garinoainen, Iratxetan, Larragan, Mendibilen, Erriberrin, Orizinen, Puiun, San Martin 
Unxen y Sansoainen.  
 
Ikastola hiru eraikinez osaturik dago: hauetako bi lotuta daude, lehenengoa 1961. 
urtean eraiki eta 1985. urtean berritu zen; bigarrena 1997. urtekoa da, LOGSE 
legearen beharretara egokitzeko asmoz eraikia.  
Hirugarren eraikina Tafallako Udalak emandako lur sail batean kokatuta dago, Kirol 
Hiriaren ondoan urbanizatu berri diren orubeetan eta DBH etarako prestatu da. 
 
 
HH ETA LHKO ERAIKINA (La Plana kalea z/g) 
 

• 18 ikasgela 
• Informatika gela 
• Logopedaren gela 
• Plastika gela 
• Ingelesa gela 
• Liburutegia 
• Irakasle gela 
• Orientazio gela 
• Areto nagusia 
• Teknologia tailerra 
• LH eta HHko tutoritzak 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Biltegia 
• Idazkaritza  
• Zuzendaritza bulegoa 
• Gimnasioa 
• Komunak 
• Pilotalekua 
• Aurreko eta atzeko patioak 
• Jantokia 

• Sukaldea 
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DBHKO ERAIKINA (Javier Osés kalea 6) 
 

• 8 gela 
• Laguntzarako bi gela 
• Tailerra- plastika gela 
• Laborategia 
• Informatika gela 
• Musika gela 
• Liburutegia 
• Irakasle gela 

 

• Biltegia 
• Gimnasioa 
• Komunak 
• Pilotalekua 
• Kirol pista 
• Idazkaritza 
• Areto nagusia 

• Patioak 

 
1.3.3. Finantzaketa  
 
Itaundutako zentro bat izanik, hainbat unitateren kostua Nafar Gobernuak bere gain 
hartzen du. Momentu honetan hogeita bat unitate dira zehazki kontzertatuta 
daudenak, hau da, lau HHn, hamabi LHn eta bost DBHn. 
Beste sarrera guztiak, gurasoen kuotetatik, eta beste hainbat bidetatik datoz: 
Jaietako Barraka, Oinez,.... 
 
1.3.4.  Ezaugarri bereziak  
 
Ikastola izanik, zentroak baditu hizkuntza eta gizarte arloan ezaugarri berezi batzuk, 
hau da, Euskal Kultura eta Euskara dira bere ezaugarri nabarmenenak.  
Bestalde guraso kooperatiba bat da, hots, ikastolako gurasoek zuzenean eta modu 
eraginkorrean parte hartzen dute ikastetxeko organo eta erabakietan. 
Honetaz gain, Nafarroako Ikastolen Elkarteko partaideak izanik, EHIEko partaideak 
gara, honek guztiak suposatzen duenarekin: koordinazio pedagogiko zein 
administratiboa, babes juridikoa, etab... 
Ikastolako proiektu pedagogikoari dagokionez, badira aipatu beharreko beste 
erakunde batzuekin elkarlanean aurrera eramaten diren hainbat proiektu: 
 

���� BLOK: Europa mailan aurkeztu den Hezkuntzako Oinarrizko konpetentziak 
ebaluatzeko metodoa.  
 

���� ESenRED: Ikastolak duen ingurumenarekiko begirunea eta konpromisoa 
aspalditik lantzen du. Aurreko ikasturtean, Nafarroan eta estatu mailan lan 
egiten duen sarean sartu gara ikastetxe iraunkorra garela adierazteko eta 
horren arabera aritzeko. 
 

���� KEI: KEI izeneko kalitate proiektuari jarraitzen dio Ikastolak bere 
funtzionamendua gero eta kalitate handiagokoa izan dadin, modu honetan 
bere eskaintza hobetuz. 
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���� OINEZ BASOA: 2011n auzolanean Tafallako Plano mendian 
mediterranear baso bat sortu genuen Nafarroa Oinez festan saihestu izan 
ezin zen CO2 isuria konpentsatzeko helburuarekin.  
Nafar Gobernuaren eta bi Unibertsitateen laguntzarekin, basoak haztean 
sortuko den karbonoa zenbatzeko proiektua martxan jarri da. Datu hauek 
karbono-zikloaren inguruko WebQuest batean jasoko dira, modu 
didaktikoan, eta zentro guztiek izango dute sarbidea. 

 

 

 

1.4.  IKASTOLAREN FUNTZIONAMENDUA 
 

Irakasleak :  
·  

Gaur egun Ikastolan 34 irakasle daude. Profil desberdineko irakasleak dira, 
Ikastolaren hezkuntza beharrei erantzuteko aukeratuak. Hauen artean honako 
espezialistak aurki ditzakegu: musika irakaslea, hezkuntza fisikoko irakasleak, 
psikomotrizista, teknologia eta plastikako irakaslea, orientatzailea, logopeda, 
ingelerako irakasleak...   
Pedagogo bat dago laguntza eman dezakeena; baina aniztasunari ahalik eta 
modu egokienean erantzun ahal izateko tutore batzuek ere laguntza ematen  
dute euren etapan. 

  
· Irakasleen antolaketa :  

·  

Irakasleak ziklo eta etapaka antolatuta daude Haur Hezkuntza eta Lehen 
Hezkuntzari dagokionez. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan etapako 
koordinazioa ematen den arren, departamentuka lan egiteko beharra ere 
badago. Izan ere, azkeneko ikasturtetan DBHko irakasle kopurua handitu da 
eta  ez da irakasle bakarra maila guztietan arlo bera ematen duena.  
 

· Ikasleen antolaketa :  
·  

Ikasleak mailaka antolatuta daude, dena dela, lerro bakarreko ikastetxea izan 
arren HHn talde bat bikoiztuta dugu, LHn guztiak eta DBHko 4. mailakoa ere 
bai.  
Laguntza behar duten ikasleek antolaketa banaka nahiz talde txikietan jaso 
dezakete. Hori guztia beharren arabera antolatzen da.  

 
 
 

2.  IHP DEFINIZIOA 
 
Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuak  (IHP), Hezkuntza Komunitateak adostutako 
xedeak definitzen ditu eta ikastetxearen jardunbidea bat etorriko da marko 
erreferentzial egonkor honekin. 
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Garces de los Fayos osatzen duen Hezkuntza Komunitateko estamentu orok parte 
aktiboa du ikastetxeko kudeaketan kalitatezko hezkuntza euskalduna helburutzat 
hartuz, ikastetxearen Kalitate definizioan honela jasotzen da. 
 
 

3.  KALITATEAREN DEFINIZIOA  
 
Garces de los Fayos Ikastola, irakaskuntza pertsonalizatuan oinarriturik, ikasleak 
osotasunean heztea xedetzat duen ikastetxea da, pertsonaren alderdi guztiak 
kontuan hartuz: oreka emozionala, balore eta jarrera etiko eta sozialaren onarpena, 
prestakuntza intelektuala, garapen físikoa, ingurumenarekiko errespetua… 
 
Ikastola bat garenez, gure ikasleen euskara eta euskal kulturaren ezagupen sakona 
sustatzen dugu, euskararekin lotura afektiboak sortuz eta eguneroko zereginetan 
komunikazio hizkuntza bezala erabiliz. 
 
Ikastolako Hezkuntza komunitateko kide guztien ekarpenekin elkarbizitza plana osatu 
dugu. 
 
Gizartean ematen diren aldaketei eta heziketa premiei egokitzeko, bertako 
profesionalek etengabeko prestakuntza jasotzen dute. Irakasleen profesionaltasuna 
formazio planaren bitartez bermatzen dugu eta ikastetxeak beharrezkoak diren 
erraztasunak eta errekonozimendua ematen ditu. 
 
Ikastola handia izanik funtzionamendu eraginkorra izateko irakasleok lan taldetan 
jarduten dugu; honela guztion parte hartzea, eztabaiden aberastasuna, erabakien  
adostasuna eta ardurak hartzea sustatzen dugu. Horrekin batera, taldeen arteko 
koordinazioa antolatua dugu zuzendaritza taldea horren arduraduna izanik. Era 
berean, beste ikastolekin, baita inguruko estamentu guztiekin ere koordinatuak 
egotea ezinbestekotzat jotzen dugu. 
 
 

4.  IKUSPENA  
 
Tafalla aldeko gizarte eta hezkuntza komunitatean erabat txertatua dagoen 
ikastetxea gara. Etengabeko garapenean dagoen zentroa gara eta honako helburu 
hauek lortzen saiatzen gara: 
 

• Gure hezkuntza proiektuaren bitartez ikasleen gaitasunak garatzen ditugu eta 
ikasketak bukatzen dituztenean  prest daude gaurko bizitzari aurre egiteko; bai 
sozialki, bai akademikoki nola kulturalki. 

 
• Gure ikastolan euskara eta euskal kulturarekiko maitasuna eta errespetua 

sustatzen dugu, beti ere beste hizkuntzak kontutan izanik, beti ere hizkuntza 
guztietan emaitza onak exijituz eta lortuz. 
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• Inguruko erakunde eragileekin ekimenak antolatuz eta bultzatuz gure 
hezkuntza proiektua sozializatzen dugu. 

 
• Gure ikastetxeak ikasleenganako naturarekiko errespetua eta inguruarekiko 

zainketa bultzatzen ditu. 
 
 

5.  EGINKIZUNA  
 
D ereduko zentro bat da gurea, kooperatiba modukoa. 
 
Gure eginkizun nagusia ikasle euskaldun, arduratsu, kritiko, autonomo, bizi diren 
gizartearekiko integratu zein konprometituak lortzea da; ikastolatik ateratzen 
direnean haien prestakuntza hobetzen jarraitu ahal dezaten. 
 

Horregatik irakasleria euskal kultura zein hizkuntzaren transmisio, garapen eta 
indartze lanetan konprometiturik dago. 
 
Gure zentroan eleanitz goiztiar proiektua daukagu. Honen bitartez gure ikasleek 
hizkuntzetan maila egokia lortzen dute (euskara, gaztelera, ingelesa eta  frantsesa). 
 

Gure filosofia talde lanetan, elkarrizketa, tolerantzia edo  elkartasuna bezalako balore 
eta jokaera demokratikoen garapenean datza.  
 
Hau guztia lortzeko, behar den neurrian ikastolako profesional guztiak eguneratzen 
dira eta euskal kultura zein hizkuntzaren transmisioan eta garapenean 
konprometiturik daude. 
 
Gurasoei, ikastolako komunitateko partaide diren neurrian, beren seme-alabekin 
gelako jardueretan parte hartzeko aukera  eskaintzen zaie. 
 
Azkenik, irakaskuntza prozesuan bai senide, bai ikasle zein irakasleak inplikatzen 
saiatzen gara. 
 
 
6.  BALOREAK  
 
Gure ikastetxean baloreen txertaketa heziketa pertsonalizatuan ematen da. Helduek 
(guraso, irakasle, langile) egunerokoan erakusten duten jarrera zein garrantzitsua 
den baloreen transmisioan jakinik, koherenteki jokatzen saiatzen gara. 
Honela, pertsona orekatua eta osasuntsua bada gizartearekin ere berdin jokatuko 
duela sinesten dugu. 
 
Beraz, ikaslea,  euskal kulturarekiko lotura afektiboaz horniturik, gizaki autonomoa, 
arduratsua eta ideia propioen jabe izan dadin nahi dugu. 
Ildo berean, ikasleekiko gure xedea da, gizartearekiko kritiko, tolerante eta 
konprometitua izatea. Elkarrizketa eta talde lanean arituz, Ikastolan erabakiak 
demokratikoki hartzen dira. 
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Ikastolak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean jasotzen diren adierazpenekin 
ere bat dator, Eskola Komunitatearen elkarbizitzan alde batetik eta, giza-eragile 
bezala, bestetik, honako baloreak lehenesten ditu: 
 
6.1. TOLERANTZIA  
 
Bestearen ikuspuntuak sustatzean datzan heinean, tolerantzia errespetua eta 
komunikazio asertiboaren oinarria da. Balore hau ikastetxeko bizikidetzan aintzat 
hartzen da, norberak dituen iritziak osatzeko, arazoak konpontzeko eta proiektu 
komunak dituzten lan taldeko kideen arteko konpromisoa lortzeko aintzakotzat 
hartzen da. 
 
6.2.  BERDINTASUNA 
 
Eskola inklusiboaren alde eginez, maila soziokulturala eta ekonomiko ezberdinetako 
pertsonei irekia, aukera-berdintasuna bermatzen du, ikastolaren eginkizunetan 
justizia sozialaren aldeko bazterkeriarik gabeko jarrera baita sexu berdintasuna ere 
sustatuz. 
 
6.3.  ELKARKIDETZA / SOLIDARITATEA  
 
Herri ekimenetik sortuak izanik, komunitateko kide guztien parte hartzea 
ezinbestekoa da.  
 
Marko orokor hauetatik abiatuta, hona hemen, definituak eta garatuak gure identitate 
oinarri eta curriculum printzipioak: 
 

6.a) Balioetan oinarritutako hezkuntza 
 

Hezkuntza integrala garatzeko, edukiak ez ezik, balioak, jokabideak eta jarrerak ere 
kontuan izango ditu Garcés de los Fayos ikastolak, ikasle bakoitzaren izate eta 
nortasuna eratuz joan dadin, atal hauen arabera: 

 
6.a.1) Ezagutza eta adimen garapena 
 

• Lan diziplinara ohitu; horretarako, adimen-lanaren balorazio positiboa 
bultzatuz. 
 

• Ikasten irakatsiz, ikasteko teknikak bideratu. 
 

• Teknika eta baliabide berrietan eguneratu. 
 

• Adimen faktore desberdinak garatuz, metodo zientifikoaren oinarriak jarri. 
 

• Autonomia eta partaidetasunaren jabetza landu, bakarkako nahiz taldeko 
lanetarako beharrezkoak baitira. 
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• Errealitateari kritikaz begiratzen irakatsi, gertaerak behatu, aztertu eta 

arazoak gainditzea norberaren egitekoa dela ulertarazi eta horretara 
bultzatu. 

 
• Ikasle orori dituen adimen-mugak onartu eta norberaren gaitasunak 

garatzen lagundu. 
 

• Kultur eta jakintza-zaletasuna sortu. 
 

6.a.2) Balio etikoak, gizartekoitasuna eta gizarte balioen arloa  
 
    Arlo honen helburua Ikastolan nahiz kanpoan ikaslea askatasunez eta 

zuzentasunez  hezi eta egokiro gizarteratzeko giro eta bitartekoak eskaintzea 
da. Hori dela eta, Garcés de los Fayos ikastolak honako xede hauek ditu: 

 
• Ikaskide, irakasle, zaintzaile, monitore, guraso eta lagunarteko nahiz beste 

edozeinekiko balioak (laguntasuna, errespetua, tolerantzia eta 
egiazaletasuna) aintzakotzat hartu eta elkarbizitza egokia lortu. 
 

• Elkartasunik eza, zapalkuntza, bortizkeria, injustizia, kontsumismoa eta 
beste hainbat jarrerekiko kritiko agertu, bakoitza ahal duen neurrian 
aldatzen ahalegin dadin. 

 
• Norberak duen askatasun eskubidearen aurrean, norbanakoa mugatzen 

jakin eta, era berean, inguruko ororen askatasunarekiko jokabide 
arduratsuak landu. 
 

• Kontzientzia askatasuna oinarrizko eskubidetzat hartuz, joera politiko 
guztiak onartuz, denon ideia politikoak errespetu. 

 
• Defendatzeko eskubidea bermatu; ildo berean, erlijio gaia pluralismo 

oinarriaren arabera egituratu. 
 

• Hezkidetzan hezten, hau da, neskak eta mutilak eskubide eta egoera 
berberetara ohitu eta elkarren arteko errespetuzko jarrerak ziurtatu. 

 
6.b) Euskara eta euskalduntasuna ardatz 

 
• Garcés de los Fayos ikastolak ez du euskara Ikastolarekiko harremanetara 

mugatuko: eguneroko jardunean, ikastolan nahiz kanpoan erabiltzearen 
kontzientzia landu eta bultzatuko da. 

 
• Euskaraz ez dakiten guraso eta ikasleak euskalduntzera eta euskal giroan 

integratzera bultzatuko dira, ahal den laguntza eskainiz. 
 
• Gure inguruaren errealitateari erantzun nahian, Ikastolaren hizkuntza helburu 

nagusia euskara eta gaztelania menderatzea da. Halaber, Eleanitz Proiektuan 
murgildurik dago (Ingelesa HHtik irakasten da eta, gainera, DBHn Frantsesa 
hautatzeko aukera dago). 
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• Eskola barruko bizitzan erabiltzen den hizkuntza euskara da. 
 
• Euskal Herriaren lurraldetasun osoarekiko kontzientzia zabaltze bidean, gure 

herriko gaiak eta arloak erabili, landu eta sakonduko dira: artea, ohiturak, 
folklorea, historia, literatura, geografia, hizkuntza eta kultura oinarritzat hartuta. 

 
6.c) Ikaslearen izaera propioa 

 
• Bakoitzak bere buruaren ezagupenean aurrera egin eta sakondu. 
 
• Ikasleek beren burua ezagutzetik eta beren buruaren irudi egoki eta positiboa 

edukitzetik abiatuta, oreka afektiboa lor dezaten ahalbideratu. 
 
• Hezkuntza prozesua ikaslearen beharrei zehazki egokitu. 
 
• Ikaskuntza arazoak eta moldaera pertsonala eta sozialeko zailtasunak 

aurreikustea eta ahal den neurrian bideratu. 
 
• Heldutasuna, balioak, jarrerak eta jokabideak indartuz, ikasleak erabakiak modu 

autonomo eta arduratsuaz hartzeko gaitu. 
 
• Nor bere jardueretan arduratsua eta auto-diziplinatsua izan dadin saiatu. 

 
6.d)  Zehar lerroen bidez landutakoak 

 
Hezkuntza Proiektuan garrantzi handiko gai osagarri batzuk zehar lerroen bidez 
txertatu nahi dira. Hain zuzen, osasuna eta Natura zaintzeko sentsibilitatea 
emendatu da azken urteotan eta haiei buruzko informazioa jaso eta ohiturak 
aldatzeko beharra garbi ikusten da; horren ondorioz, hezkuntza gai bihurtu nahi 
dira. 

 
6.d.1) Osasuna 

 
Nork bere osasuna zaintzeko eta hobetzeko gaitasuna lantzea da zehar lerroen 
xedea, osasuna ez baita berez helburu, eguneroko bizitzarako baliabide baizik. 
Ohitura osasungarriak bultzatzea eta indartzea dugu helburutzat ikastolaren 
eremu ezberdinetan: 
 
• Eskolaren inguruan: inguruaren txukuntasuna mantendu, isiltasun giro egokia 

eduki, janariak osasungarriak izan,… 
 

• Osasunerako hezkuntza garatu: hezkuntza fisikoa indartu, lehen sorospenez 
informatu, telebistaz, mugikorraz, internetez hausnartu eta aholkuak eman, 
elikagaietako elementu kaltegarrien kontsumoaz informatu, tabakoaren, 
alkoholaren eta drogen kontsumoaz informatu eta ondorioak balioetsi. 
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6.d.2) Inguruarekiko konpromisoa 
 

ESenReD (Eskola Jasangarrien Sarea) izeneko sarean sartu gara eta honek 
ingurumenaren inguruan aritzen diren hezkuntza zentroak biltzen ditu.  
 
Gure helburua aurrera eramaten diren ekintza guztietan, ingurugiroarekiko 
babesa eta zaintza presente izatea da, kudeaketa jasangarria, parte hartze 
demokratiko eta curriculumaren berrikuntzaren bitartez.  
 
Oinarrizko gizarte, ekonomi eta ingurugiro zerbitzuak prestatu behar dira 
pertsonaren bizimoduaren maila hobetuz, baina natur ingurumenak daukan 
gaitasuna agortu gabe. Modu horretan, bihar-etziko belaunaldiek ez dute 
ondorengoan jasoko planeta agortua. 
 
Hau dena lortzeko eguneroko jardueran hezkuntza komunitatean hausnarketa, 
ebaluaketa eta berrikuntza bultzatu nahi da. 
 
 
 

7. HEZIKETA EREDUA 
 
7.1. NOLAKO IKASLEAK NAHI DITUGUN 
 
7.1.1.Testuingurua eta gizartearen beharrak 
 
Testu ingurua eta gizartearen beharrak aurrera eramateko, sei atal nagusiok 
aurreikusten ditu Garcés de los Fayos Ikastolak: 
 

� Ingurune naturala  
Honako gai hauei buruzko oinarrizko jakintzak ezagutzen eta erabiltzen ditu: 
materia, kosmosa eta lurra, bizitzaren eta bereziki giza espeziearen 
ezaugarriak. Ikasleak naturaren eta bizitzaren partaide dela sentitu behar du, 
baita ekosistema osasuntsu bat mantentzeko ardura duela ere. 

 
� Ingurune teknologiko-zientifikoa  

Arrazonamendu matematikoa, zientziaren ezagutzak, metodologia eta 
aplikazio teknologikoak, bereziki informazioren eta komunikazioaren 
teknologiak, eroso eta erantzukizunez erabiltzen ditu eguneroko bizitzako 
eremuetan eta egoeretan. 

 
� Ingurune soziokulturala  

Euskal kulturaren eta kultura unibertsalaren ondareen oinarrizko jakintza eta 
trebetasunak kritikoki erabiltzen eta estimatzen ditu. Partaide den 
komunitateko kide sentitzen da, eta, bere jatorria zein den jakitun izanik, 
munduko hiritartzat jotzen du bere burua. 
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� Dimentsio historikoa  
Iraganean eta orain, Euskal Herrian, beste lurralde batzuekin 
interdependentzian, bizitzako egoera eta beharrei emandako konponbideen 
ikuspegi eta zentzu historikoa du, bai eta euskal gizarteak eta gizarteak, oro 
har, dituen etorkizuneko erronken perspektiba ere. 

 
� Dimentsio etikoa  

Giza eskubideetan oinarrituz, norberaren bizitza pribatua eta soziala 
burujabetasunez eta zentzuz bideratzeko, eta izadia, gure ama lurra, 
errespetuz zaintzeko eta jarraipen iraunkorra ziurtatzen eragiteko oinarriak 
ditu. 

 
� Hizkuntza-ingurunea  

Euskaraz eta beste hizkuntza ofizial batean ahoz eta idatziz sortutako testu 
eta mezuak zuzen, autonomiaz eta sormenez ulertzen eta adierazten ditu, 
baita gutxienez nazioartean erabiltzen den beste hizkuntza batean ere. 
 

 
7.1.2 Pertsonen bizitza eremuak eta egoerak  
 

Oinarrizko hezkuntzaren helburua bizitzarako prestatzea da baina bizitzarako 
prestatzeko moduak ez du zertan bera izan behar Oinarrizko Hezkuntza osoan. 
Hasteko, mundua ulertzeko modua ez delako bera Haur Hezkuntzan eta Bigarren 
Hezkuntzan, eta, horregatik, interesguneak eta ikasketa-egoerak ezin dira berdinak 
izan. 
 
Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako aldian, funtsean, bizitza ikasgelan eta 
haien ingurune hurbilean gertatzen dena da. Hau da, ikasleen bizipenak haien behar, 
interes eta esperientziekin lotuta daude, baina ez dute, horregatik, amaierako 
egoeren perspektiba galtzen. 
 
Oinarrizko Hezkuntzan aurrera egin ahala, modu esanguratsu eta motibagarrian 
gehitzen joango dira modu pragmatikoagoan heldutasuneko bizitzarako 
prestakuntzarekin lotura duten egoerak. 
 

� Eremu pertsonala  
 
     a) Eremu pribatuko  egoerak: 
 

• Eguneroko bizitza : Eguneroko bizitza pertsonalarekin, familia-
bizitzarekin, komunitateko bizitzarekin eta oinarrizko beharrekin lotura 
duten arazoak konpontzeko trebezia eta abilidade teknikoak eta 
instrumentalak dauzka. 

 
• Bizitza ludiko-estetikoa:  Arte plastikoak, dantza, musika, jolasak, 

literatura… praktikatzen ditu, eta haietaz gozatzen du. 
 

 



                                                                                                                                       Ikastolako Hezkuntza Proiektua (IHP) 

17 

 

 

 

 

• Bizitza afektibo-emozionala:  Autokontrola eta oreka emozionala, 
autoestimua, autonomia eta sentsibilitate estetikoa ditu. 

 
     b) Eremu publikoko  egoerak: 
 

• Bizitza soziala:  Taldean bizi da eta taldean lan egiten du, modu aktibo eta 
arduratsuan, eta bere eskubide eta betebeharrez jabetzen da. 

 
     c) Naturaren eremuko egoerak: 
 

• Bizitza fisiko eta naturala : Bere gorputza zaintzen du, eta ohitura 
osasuntsuak ditu. Kosmoseko eta lurreko partaidetzat ikusten du bere 
burua, eta natura eta ingurumena kontserbatzeko eta hobetzeko ohiturak 
ditu. 
 

� Eremu akademikoa eta lan-eremua  
 

 a) Bizitza akademikoa:  Prest eta gogotsu dago ikasketei eta geroko    
prestakuntzari ekiteko. 

 
     b)  Lan-bizitza : Ideiak ekintza bihurtzeko gaitasuna ematen dioten ezaugarri    

pertsonalak eta sozialak ditu, baita kudeaketari dagozkionak ere. 
 
 
7.1.3 Oinarrizko konpetentzia orokorrak: metadizipl inarrak eta arlokoak.  
 
Oinarrizko konpetentziak dira bizitzako eremu eta egoeretan moldatzeko 
ezinbestekotzat jotzen direnak. Ikasleek eskuratu beharreko gaitasunak honako 
hauek dira: 
 

1) Hizkuntza komunikazioa (B-1, A-2) 
 

2) Matematika gaitasuna eta zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak. 
 
 2.1) Matematika gaitasuna (B-2) 
 
 2.2) Zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak (B-3, B-8) 
 

3) Gaitasun digitala (B-9) 
 

4) Ikasten ikastea (A-1) 
 

5) Gaitasun sozial eta zibikoak (A-3, B-7) 
 

6) Ekimena eta ekintzailetza (A-4, A-5, B-10)  
 

7) Kultura kontzientzia eta adierazpenak (B-4, B-5) 
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Oinarrizko konpetentzien artean, batetik, oinarrizko konpetentzia 
metadiziplinarrak  daude, ikasgai guztientzat berak direnak eta eremu eta egoera 
guztietarako balio dutenak, eta, bestetik, arloko oinarrizko konpetentziak,  ikasgai 
eta eremu zehatzagoekin lotura dutenak, eta testuinguru espezifikoagoetan aritzeko 
beharrezkoak direnak. Arloko oinarrizko konpetentziei dagozkien eduki zehatzekin 
integratuta ikasten dira oinarrizko konpetentzia metadiziplinarrak. Oinarrizko 
konpetentziak dira, beraz, curriculum eremuetako arloko oinarrizko konpetentzia 
guztietan eta haietako bakoitzean oinarrizko konpetentzia metadiziplinarrak 
integratzearen emaitza. 
 

 

A.- Oinarrizko konpetentzia metadiziplinarrak 
 
Oinarrizko konpetentzia metadiziplinarrak erreferentziazko ardatz nagusia dira nola 
oinarrizko hezkuntzarako hala bizitza osorako hezkuntzan, eta hezkuntza-testuinguru 
guztietan ikasten dira, bai testuinguru formaletan bai eta informaletan ere. 
 
Konpetentzia horiek arloetako oinarrizko konpetentzietan eta eguneroko bizitzako 
eskolaz kanpoko egoera informaletan integratuz ikasten dira. 
 
1.- Ikasten eta pentsatzen ikastea  
 

• Modu esanguratsuan interpretatzen du informazioa (pentsamendu ulerkorra), 
informazioa sortzen du (sortzeko pentsamendua) eta informazioa modu 
kritikoan ebaluatzen du (pentsamendu kritikoa). 

• Baliabide kognitiboak erabiltzen ditu, hala nola metakognizioa, jokabidearen 
erregulazioa, jokaera estrategikoa, eta ikasitakoa beste egoera batzuetara 
eramaten du. 

 
2.- Komunikatzen ikastea  
 

• Ahoz eta idatziz jariotasunez, autonomiaz, sormenez eta eraginkortasunez 
komunikatzen da. 

• Modu integratu eta harmoniatsuan erabiltzen ditu hitz gabeko hizkuntzaren, 
hizkuntza artistikoaren eta hizkuntza matematikoaren oinarrizko kodeak. 

• Gizarteko komunikabideak modu eraginkor eta autonomoan erabiltzen ditu. 
• Tresna eta baliabide teknologikoak (IKT) trebeziaz, arduraz eta modu kritikoan 

erabiltzen ditu. 
• Euskal gizarteko eta munduko errealitate sozio-komunikatiboa modu kritikoan 

interpretatzen du, eta modu arduratsuan eta zentzu etikoz parte hartzen du 
inguruko komunikazio-prozesuetan. 
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3.- Elkarrekin bizitzen ikastea  
 

• Besteekin interakzio positiboa mantentzen du arreta jarriz eta entzuteko 
jarduera aktiboa hartuz; enpatia erakusten du, behar duenari lagunduz, eta 
hitzarmen eta arau sozialak betez. 

• Indarkeria erabili gabe irtenbideak aurkitzen ditu elkarrizketaren eta 
negoziazioaren bidez. Modu aktiboan parte hartzen du eskolako testuinguruan  
eta handik kanpora. Pertsonekin taldean lan egiten du, elkarlanaren bidez 
partekatutako eginkizunetan helburu komunak lortzeko. 

• Ezberdinak diren eta ezberdin pentsatzen duten pertsonak onartzen eta 
errespetatzen ditu. 

 
 4.- Norbera izaten ikastea  
 

• Emozioak kontrolatzen ditu, eta jokabideak erregulatzen ditu lortu nahi dituen 
helburuetara bideratuz. 

• Autoestimu baikorra eta errealista du, bere buruarenganako konfiantzan eta 
besteengandik estimatua eta balioetsia sentitzean oinarrituta. 

• Bere kasa pentsatzeko, erabakitzeko eta jarduteko autonomia du, eta 
hartutako erabakien ardura bere gain hartzen du. 

 
5.- Ekiten eta egiten ikastea  
 

• Informazioa jasotzen eta ulertzen du, eta gogoeta egiten du inguratzen duen 
errealitateaz. 

• Ideia eta irtenbide berriak bilatzen ditu, eta errealitatea hobeto planteatzen du, 
gaur egungo errealitateari dagokionez alternatibak proposatuz. 

• Proposatutako errealitatea gaur egungo errealitatearen alternatiba gisa 
gauzatzeko beharrezko ekintzak egiten ditu. 

• Egindako ekintzek sortzen duten benetako inpaktua ebaluatzen du. 
• Horren guztiaren helburua da ekintzaile-prozesuarekin jarraitzea (prozesu 

jarraitua). 
 
 
B- Arloetako oinarrizko konpetentziak  
 
Dagozkien diziplina-eremuen bidez lortzen dira oinarrizko konpetentzia espezifikoak, 
modu diziplinatuan, diziplina artekoan edo globalizatuan, eta eremu horietan 
oinarrizko konpetentzia orokorrak txertatuta. 
 
Hezkuntza-konpetentzia metadiziplinarrak,  bitartekari dira alde batetik hezkuntza-
helburuen lorpenean, eta bestetik ikasgai guztietan sartu behar diren prozedura- eta 
jarrera-edukietan eragingarri bihurtuta, Europako Parlamentuak gomendatu eta 
Espainiako araudiek ezarritako zazpi oinarrizko konpetentziak lortzea ahalbidetzen 
da. 
 
Hau da arloko oinarrizko konpetentziak zehazteko, hauxe da funtsezko galdera: zein 
ekarpen egiten du arlo edo gai bakoitzak, ikasleak une honetako bizitzako interes eta 
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oinarrizko beharrei erantzuteko eta helduaroan garrantzitsutzat jotzen diren jarduera-
eremu eta egoeretan moldatzeko prest egon dadin? 
 
1.- Hizkuntzak eta Literatura: Hitzezko eta literat urazko konpetentzia 
komunikatiboa  
 
Ikastolen Taldeak onartutako hizkuntzekiko lortu beharreko konpetentzia mailaren 
arabera, ikaslea gai da, euskaraz (B2) eta nazioarteko komunikaziorako bigarren 
hizkuntza batean (B1) bere bizitzako eremuetan, egoera bakoitzak eskatzen duen 
ahozko zein idatzizko hizkuntzaren erabilera egokia eta eraginkorra egiteko. Era 
berean, badu kultura literarioa, Euskal Herrikoa nahiz unibertsala, inguratzen duen 
mundua eta bere burua hobeto ulertzen lagunduko diona. 
 
2.- Matematika: matematika konpetentzia  
 
Ikaslea, herritar arduratsu gisa, gai da matematikak gizartean duen funtzioa 
identifikatzeko, ulertzeko eta ezagutza matematikoa erabiltzeko, oinarri sendoko 
arrazoiketak eraikiz eta matematikaren berariazko pentsamendu eta adierazpen 
moldeak erabiliz, haren bizitzako beharrei erantzun eta arazoei irtenbidea eman ahal 
izateko. 
 
3.- Teknologia: teknologia arloko konpetentzia  
 
Ikaslea gai da teknika eta ezagutza zientifikoak zentzuz eta arduraz praktikara 
eramanez, arazo praktikoei irtenbidea emateko eta gizakion behar eta desirak 
asetzeko bizitzako hainbat eremu eta egoeratan. 
 
4.- Musika eta Dantza : arte komunikaziorako konpetentzia  
 
Ikaslea gai da adierazteko eta komunikatzeko eremu eta egoera egokietan musikako 
eta dantzako ezagutzak eta metodologiak erabilita, bere buruarekin, ingurune 
sozialarekin eta natura-ingurunearekin gozatzeko eta harmonian bizitzeko. 
 
5.- Plastika eta Ikus adierazpena: arte komunikazio rako konpetentzia  
 
Ikaslea gai da bere bizitzako eremuetan egoera bakoitzak eskatzen duen hizkuntza 
plastikoaren eta bisualaren erabilera egokia eta sortzailea egiteko, eta besteen 
adierazpen artistikoak arrazoituz interpretatu eta balioesteko, hartara bizitzako 
errealitateari buruzko norberaren ikuspegia, ideiak, sentimenduak sormenez 
adierazteko eta bestei komunikatu ahal izateko eta, era berean, edertasunaz 
gozatzeko. 
 
6.- Gorputz Hezkuntza: gorputz komunikaziorako konp etentzia  
 
Ikaslea, duen jokabide motorrarekin, bere buruarekin, inguru sozialarekin, 
kulturalarekin eta fisikoarekin oreka bilatzeko gai da. 
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7.- Gizarte Zientziak: gizarte konpetentziak eta gi zabide konpetentziak  
 
Ikaslea gai da bere bizitzako eremuetan eta egoeretan gizarte zientzietako ezagutzak 
eta metodologiak erabiliz, bere burua, kide den taldea eta bizi den mundua ulertzeko, 
eta horren ondorioz, hiritar arduratsu moduan gizarte demokratiko eta anitz baten 
alde aritzeko. 
 

8.- Natura eta Osasun Zientzia: zientzia arloko kon petentziak  
 

Ikaslea gai da bizitzako hainbat eremu eta egoeratan, ezagutza eta metodologia 
zientifikoa erabiliz, bere burua eta natura ulertzeko, eta bere buruari buruz eta giza 
jokabideak mundu naturalean eragiten dituen aldaketei dagokionez erabaki 
arduratsuak hartzeko. 
 

9.- IKT konpetentzia komunikatiboa  
 

Ikaslea gai da, bere bizitzako eremuetan, egoera bakoitzak eskatzen duen IKT 
baliabideen erabilera egokia, eraginkorra eta arduratsua egiteko: informazio 
kudeatzeko, elkarlanean aritzeko, ekintzaile izateko eta horrekin guztiarekin ezagutza 
sortu eta partekatzeko. 
 

10.- Tutoretza eta Orientazioa  
 

Ikaslea gai da erabakiak hartzeko eta bere bizitza zentzuz bideratzeko, bere ibilbidea 
aukeratzeko eta egindako aukeren ardura izateko, bizitzako hainbat eremu eta 
egoeratan, eta, bereziki, gai da bere interes eta gaitasunekin bat datorren aukera 
akademikoa edo lan-aukera zein den erabakitzeko, ohartuki, bere burua eta 
errealitatea ezagututa.    
 
 
 
7.2. HEZIKETAN IKASTE-IRAKASTE PROZESUAREN HELBURUA K 
 

7.2.1.  Ikaslea ikastolara pozik etortzea nahi dugu; konfiantzazko giroan senti 
dadila bilatzen dugu, Ikastola bere espazio propiotzat har dezan. Era horretan, 
bere beharrak, asmoak, ametsak… adieraziko ditu, baita bere pentsaera eta 
sentimenduak ere. Honela, bere nortasuna eraikitzen joango da era libre eta   
kritikoan eta, ondorioz, bere erabakiak hartzeko gai izango da. 

 
7.2.2. Ikasketei dagokienez, jarrera ordenatu, sistematizatu eta eratua izatea 

eskatuko zaie beren lanetan. Gaiak eta arazoak aztertzerakoan, informazioa 
lortu, bildu, sailkatu, galderak planteatu, alderatu, kontrastatu eta estrategiak 
asmatu beharko ditu, irtenbideak bilatu eta arazoak konpontzeko. Halaber, 
Garcés de los Fayos ikastolak ikaslearengan  joera kritiko eta sortzailea 
sustatuko ditu. 
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7.2.3. Aplikazio teknologikoak direla eta, Garcés de los Fayos ikastolak hauxe 
lortu nahi ditu bereziki: ikasleak informazioaren eta komunikazioaren 
teknologiak erabil ditzala eguneroko bizitzako eremuetan eta egoeretan 
sortzen zaizkien arazoei irtenbidea emateko. Era berean, gizartean  ematen 
diren zientzia berrikuntzak eta teknologia aldaketak lehentasunez tratatuko 
ditu, bere irakaskuntza-prozesuan integratuz. 

 
7.2.4. Ikasleen arteko nahiz beste pertsonekiko harremanetarako beharrezkoa 

izango da elkarrenganako errespetua. Oinarrizkoak diren eskubideak eta 
bideak urratzen ikasi behar du, bere burua, behar denean, besteen aurrean 
defendatzeko; hala nola, beharrezkoa denean, besteenganako elkartasuna 
adierazteko. 

 
7.2.5. Herri baten funtsezko ezaugarrietariko bat hizkuntza denez, gure ikastolara 

iristen diren Tafallako nahiz kanpoko ikasle euskaldunek zein erdaldunek 
komunikaziorako eta ikastolan egingo dituzten ikasketetarako lehen hizkuntza 
euskara izatea du helburu Garcés de los Fayos Ikastolak. 

 
7.2.6. Garcés de los Fayos  ikastolak, aurreko ardatza kontuan hartuz,  ikasleak, 

euskaraz eta gaztelaniaz ahoz eta idatziz sortutako testu eta mezuak zuzen, 
autonomiaz eta sormenez ulertzen eta adierazten dituela bermatuko du, baita 
gutxienez nazioartean erabiltzen den beste hizkuntza batean ere. Honi 

      dagokionean, ingelesa da  ikastolak hautatu duen nazioarteko hizkuntza. 
Frantsesa, berriz, hautazko gaia izango da Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzan. 

 
 
 

7.3. IRIZPIDE METODOLOGIKOAK 
 

Gure ikastolako helburu nagusia haur guztien garapen egokia lortzea da, bere 
osotasunean hartuta: 

 
7.3.1. Garapen pertsonala bultzatzea : norberaren behar eta gaitasunak kontuan 

hartuz eta bakoitzaren ikasketa erritmoa errespetatuz. 
 

7.3.2. Bere gizartean integratzea : elkarbizitza demokratikorako tresnak 
eskaintzea eta gizartarazen indibiduala eta egokia lortzea.  
Gatazkei aurre egitea eta era baketsuan konpontzeko trebetasunak 
eskuratzea. 
Pertsona esberdinak eta euren kulturak ezagutzea, errespetatzea eta 
baloratzea, komunikatze eta adierazte  gaitasunak landuz. 

 

7.3.3. Ikasketa esanguratsua sustatzea , haurraren bizitza, esperientzia eta 
interesak eta ezagutzak abiapuntutzat hartuz. 
Horretarako ondoko puntuak jarraituko dira: 
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• Eduki berriek aurreko ezagutzarekin lotura izango dute, ikasleak hauen 
arteko konexio egokiak egin ditzan. 

•     Haur bakoitzaren garapen maila errespetatuko da. 
• Eduki berriak esanguratsuak izango dira. 
• Ikasitakoaren funtzionalitatea bilatuko da. 
• Ikaslearen motibazioa eta jarrera baikorra, aurreko ezagutza eta 

berriaren arteko lotura ezartzeko, ezinbestekoak izango dira. 
• Ikaslea bere ikasketa prozesuaren protagonista da; bai irakaslea bai 

materiala laguntzaile hutsak izango dira. 
• Aurreko hau guztia lortzeko, gure helburu nagusi ikasleek ikasten ikas 

dezaten izango da. 
 

7.3.4. Taldekako nahiz bakarkako lanerako ohitura l ortzea ; norberaren 
konfiantza, zentzu kritikoa, interesa eta sormena bultzatuz. 

 

7.3.5. Ikuspegi globala izatea  arlo ezberdinak irakasteko. Oinarrizko 
konpetentziak lantzeko globalizazioan eta  disziplinartekotasunean oinarritu. 

 

7.3.6. Teoria eta praktikaren arteko erlazioa lortz ea, metodologia aktiboaren 
eta gogoetaren artean oreka bilatuz. 

 

7.3.7. Autonomia bultzatzea : ikasketa esanguratsua lortzeaz gain, gure helburua 
ikasleek ikasitakoa besteei transmititzeko gai izatea da. 

 

7.3.8. Komunikatiboa izatea : gurasoak eta ikasleak informatuak egongo dira 
uneoro. Aldi berean, gurasoen inplikazioa eta partaidetza sustatuko da. 

 

7.3.9. Euskal kulturarekin zerikusia duten edukiak sistematikoki lantzea . 

 
 
7.4. IRAKASLEAREN PROFIL PROFESIONALA 
 

• Hezkuntza- komunitateko kide denaren kontzientzia  duena. 
 
• Prestakuntza eta jarrera egokiak dituena, ikasleek oinarrizko konpetentziak 

gara ditzaten  laguntzeko, curriculumeko arloen bidez eta ikastola-bizitzatik 
kanpoko egoeretan eta eremuetan.  

 
• Irakasleria prest egonen da prestakuntza iraunkorreko ekintzetan parte 

hartzeko. 
 
• Euskara hizkuntza nagusia denez eta ikuspegi eleaniztunaren ardatz, 

ikastolako irakasleak maila altuko hizkuntza-eskakizuna betetzen du 
euskararen erabileran,  ofiziala den beste hizkuntzaren erabileran eta, bere 
betebehar didaktikoek hala eskatzen badute, hirugarren hizkuntza baten 
erabileran ere. 
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• Familien, ikasleen eta gizartearen itxaropenak kontuan hartuko ditu, eta 

ikastola-eredua etengabe hobetzen lagunduko du.  
 
• Familiarekiko harremanetan entzute aktiborako jarrera azalduko du ikaslearen 

onurako behar diren neurriak hartuz. 
 
• Ikasleen sentimenduen beharrei, dituzten loturei eta beraien interesei tutoretza 

sendo baten bidez helduko die. Tutoretza lanari garrantzi handia emanen dio, 
ikasleen indarguneak eta gaitasunak lehen lerroan jarriz, eta zailtasun eta 
hutsegiteak bigarren maila batean ipiniz. 

 
• Irakasleek euren artean elkarlanean aritzeko jarrera agertuko dute. 
 
 

 

7.5.  FAMILIA ETA GIZARTE HEZITZAILEEN ERAGILE ERED UA 
 

Gurasoak dira seme-alaben lehen eta legezko hezitzaileak eta irakasleekin batera, 
elkar adosturik, bakoitzak bere eginkizun propioetatik abiatuta, euren nortasuna 
osatzen  lagunduko duen giro egokia lortu behar dute. 
 
Beraien seme-alabek edota beren ardurapean dauden adin txikikoek beren 
adierazpenak egiteko konfiantzazko giroa aurki dezaten ahaleginduko dira. 
Heziketari dagozkion erabakiak hartzerakoan, hauen asmoak eta iritziak kontuan 
hartuko dituzte, hezten ari den subjektuaren heldutasunaren arabera. 
 
Konfiantza giro hau familia eta irakasleen arteko harremanetan islatu behar da. 
Harremanak heziketa-arazoetan irekiak eta orekatuak izan daitezen, jarrera 
egokiak sustatuko dira, elkar oztopatu gabe eta leialak eta egiazaleak izan 
daitezen zainduz, pertsonaren heziketa jokoan baitago. 
 
Familiak ikaslea gizarteko talde desberdinetan partaidea dela sentiarazten 
ahaleginduko dira; familia, gela, lagun-talde eta herriko partaidea. 
 
 

 

8. ANTOLAKUNTZA EGITURAK  
 
8.1. PERTSONA BAKARREKOAK 
 
8.1.1. DOZENTEAK 
 
8.1.1.1. ZUZENDARIA 
 

ZUZENDARIAREN FUNTZIOAK: 

• Eskola Kontseilua zuzendu. 
• Ikastola ordezkatu zentrotik kanpo. 
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• Dokumentu ofizial guztiak gainbegiratu. 
• Ikastolako beste estamentuekin koordinatu. 
• Hezkuntza komunitateko beste kideei arreta eskaini. 
• Klaustroa antolatu. 
• Ikastolaren jarduera pedagogikoen berri izan eta bideratu parte hartzea 

bultzatuz. 
• Elkarbizitza bultzatu, gatazkak bideratu eta hartutako neurriak bete arazi. 
• Ordutegiak irakasleei banatu zuzendaritzan adostutako moduan. 
• Ikastetxeko langileari eta irakasleriari lizentzia eta baimenak eman. 
• Jantoki eta garraio proiektuen kudeaketen berri izan. 
• Baliabide materialaren beharra identifikatu eta beraien banaketa bideratu. 
• Kurtso bukaerako memoria egin eta Hezkuntza Departamentura bidali. 

 
ZUZENDARIAREN PROFILA: 
 
GAITASUN PERTSONALA: 

 
• Komunikatzaile ona da. 
• Informazioa garaiz transmititzen du. 
• Langile, konstante eta arduratsua da. 
• Arazoen aurrean konponbidea aurkitzen du. 

 
 GAITASUN PROFESIONALA: 
 

• Lan dinamikarako gaitasuna du. 
• Lan dinamikaren bultzatzailea da. 
• Prestakuntza jasotzen duen pertsona da, berritzen dena. 
• Negoziatzaile ona da. 
• Kudeatzaile ona da. 
• Ekintzailea. 
• Sortzailea. 
• Aplikatua bezain inplikatua. 
• Iniziatiba dauka. 
• Pertsona motibatua. 

 
 

ZUZENDARIAREN IRAUPENA 
 

Zuzendariaren iraupena lau urtekoa izango da:  
Aurrez urte bat izango du zuzendariaren zereginak barneratzeko eta, beste lau, 
zuzendari moduan aritzeko. 

 
 
8.1.1.2. ORIENTATZAILEA 
 
    FUNTZIOAK : 
 

• Ikastetxeko irakasleei eta bereziki tutoreei aholkuak eskaini, horiek koordinatu  
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• eta lagundu, eskola eta lanbide-orientazioari eta orientazio pertsonalari 
dagozkien zereginetan. 

• Ikaslearen ikaste zailtasunekin eta nortasunarekin zerikusia duten alderdien 
inguruko esku hartzearen plangintzan parte hartu. 

• Aniztasuna lantzeko, hezkuntza-indartzeko, curriculum-egokitzapenerako eta 
orientaziorako ekintzak garatu. 

• Ikastetxeak kanpoko beste agenteekin duen harremana koordinatu. 
• Orientabide plana burutu. 
• Tutoretza plana burutu eta tutoretza ekintza plana tutoreei aurrera eramaten 

lagundu. 
• Elkarbizitza taldearen parte izan. 
• Ikasle, irakasle eta familiaren arteko arazoak bideratu. 

 
 
8.1.1.3. ETAPAKO KOORDINATZAILEA 
 

Koordinatzaile taldeak, zuzendariarekin, Zuzendaritza Taldea osatzen dute. Postu 
hau bilakari da, hau da, zuzendari berriarekin batera, etapa bakoitzeko pertsona 
berria aukeratua izango da (normalean, zuzendariak aukeratuko du). 
Etapako kideekin elkartuko da jasotako informazioa banatzeko, erabakiak 
hartzeko eta bestelako gaien inguruan lan egiteko. 
 

     FUNTZIOAK: 
 

• Zuzendaritza eta etapen arteko informazio trukaketa egin. 
• Etapa eta zikloetako lanak koordinatu. 
• Irakasleriaren proiektu pedagogikoaz eta asistentziaz arduratu. 
• Zuzendaria ordezkatu. 
• Programazio didaktikoen jarraipena egin. 
• Ikasleen zein irakasleen eskola ordutegiak koordinatu. 
• Tutoreen betebeharrak koordinatu eta bideratu. 
• Irakasleriaren formazio beharrak jaso eta zuzendaritzara eraman. 
• Ekintza akademikoak antolatu. 
• Patioko eta eskolaz kanpoko ekintzen zaintze lanak antolatu. 
• Irakasleriaren huts egiteak (bajak, ordezkapenak, baimenak…) bideratu. 
• UPOa egin, berrikusi, antolatu eta azken memoria gauzatu. 

 

 

8.1.1.4. TUTOREA 
 
    FUNTZIOAK: 
  

• Bere zikloko koordinatzaile eta tutoreekin batera, hezkuntzako helburuei buruz 
erabakiak hartu eta ekintza lerroak eta funtzionatzeko irizpideak zehazteko 
orduan ere parte hartzen du. 

• Noizbehinka hezkuntza, eskola emaitzak eta talde dinamika analizatzen ditu. 
• Ikasleen talde-dinamika behatu. 

 



                                                                                                                                       Ikastolako Hezkuntza Proiektua (IHP) 

27 

 

 
 
 

 
• Ikasle bakoitzaren jarraipena egin. 
• Irakasleen eta ikasle-taldearen artean sor litezkeen arazoetan bitartekaritza 

eskaini. 
• Zikloko diziplina eskakizunei dagokienez, irakasleen irizpideen koordinazioan 

eta analisian parte hartu. 
• Guraso bileretarako elkarrizketa bilerak planifikatu. 
• Irakasle eta guraso taldeekin egin beharreko zikloko bileren prestaketan parte 

hartu. 
• Eskolatzeari buruzko dokumentazio ofizial guztia bete: ebaluazioak, gurasoei 

emandako informazioa, azken aktak, ikasturteari buruzko memoria. 
• Egoera berezietan, orientazio eta zuzendaritza taldearekin ohiko harremanak 

izateaz gain, gelako gurasoen ordezkariarekin ere bildu. 
• Ikaslearekin bere ebaluazioez hitz egin, ikasketetan eta eskolaz kanpoko 

jardueretan orientatuz, bere heltze-prozesuko protagonista izan dadin. 
• Gela barneko diziplina-eskakizunak koordinatu. 
• Taldearen hurrengo tutoreari utzi berri dituen ikasleei buruzko informazio 

nagusia eman. 
 
 
8.1.1.5. IRAKASLEA 
 

Ikasleen gaitasunen garapena sustatuko duen irakaskuntzazko lana egitea 
dagokio, berea eta aldi berean taldearena den pedagogía erabiliz. 
 
FUNTZIOAK 

 
• Bere zikloan lanegin bai Ikastola barruko jardueretan bai kanpokoetan. 
• Irakasleekin koordinatu, pedagogi, funtzionamendu eta materialaren beharrei 

analisi koherentea emateko. 
• Ikasleen ezaugarrien arabera, bere irakasgaiaren helburuak finkatu, 

aurrerapena, ebaluazio eta errekuperazio irizpideak zehaztuta. 
• Bere irakasgaiari buruzko programazio zehatzak egin, asimilatzeko 

zailtasunen arabera ordenatuta. 
• Bere gelako ordena eta diziplina betearazi. 
• Ikasleen bertaratzea eta puntualtasuna kontrolatu. 
• Bere eskolak zikloaren programazioan xedatutako eredu pedagogiko eta 

didaktikoaren arabera eman. 
• Ikasturtearen bukaeran memoria bat idatziko du; bertan bere jokabidea eta 

sortu den talde dinamika agertuko da, desbideratzeak nola bidera daitezkeen 
adieraziz. 

• Etapako irakasle guztiekin batera ebaluazioa egin. 
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8.1.1.6. PERTSONA BAKARREKO ARDURAK 
 

Irakasle guztiek astero eta ordutegi lektibotik kanpo, bi orduko lanaldia beteko 
dute hainbat ardura aurrera eramateko.  
Ikasturte bakoitzaren hasieran zehaztu eta banatuko dira klaustrokideen artean. 
Gehienetan honelako ardura batzuk agertzen dira: 
 

.- Euskaraz bizi 

.- Goizeko zaintza 

.- Liburutegia 

.- Etxeko lanak 

.- EsenRed 

.- Abesbatza 

.- Elkarbizitza 

.- e.a. 
 

 
8.1.2. IRAKASLEAK EZ  DIRENAK 
 
8.1.2.1. ADMINISTRARIA   

Ikastolaren Idazkaritzaren ardura du, kooperatibaren Zuzendaritza Kontseiluaren 
aurrean erantzungo duena. 

FUNTZIOAK :  

• Kooperatibaren kontabilitatea eraman.  
• Soldatez eta kuotez arduratu.  
• Banku-izapide eta zeregin burokratikoen kudeaketa. 

8.1.2.2. MANTENU PERTSONALA 

Ikastolaren eraikinen zein lorategien mantenuaren arduraduna da.  
                                                                                                                                                                                                      
 
 
8.2. KOLEGIATUAK 
 
8.2.1. ESKOLA KONTSEILUA  
 

Eskola osoaren ordezkaritza duen erakundea da eta bere zeregina da ikasleriaren 
nahiz guraso, irakasle eta gainerako langile eta titularraren eskubideak 
bermatzea. 
 
Bere osaketa honako hau da:  
- Zuzendaria  
- Lehendakaria 
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- Guraso kooperatibaren hiru ordezkari (bat APYMA ordezkatzen duena).  
- Irakasleriaren lau ordezkari   
- Ikasleen gurasoen hiru ordezkari   
- DBHko ikasleriaren bi ordezkari   
- Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat. 
- Udalaren ordezkari bat 
 
Lehenbiziko erdia eta bigarren erdia txandaka berrituko dira bi urtetik behin, 
bakoitzarentzat finkatutako osaketaren arabera. 
Estola Kontseiluak, besteak beste, arlo garrantzitsu hauen gainean erabakiak 
hartzen ditu. 
 
1. Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua, antolaketa, araudia eta kudeaketa-proiektua 

onetsi eta ardura hartu bete daitezen. 
2. Ikastetxearen Urteko Plana ebaluatu eta onestu. 
3. Zentroko ordutegia eta egutegia onartu 
4. Ikastetxean sor daitezkeen gatazken konponketak bilatu. 

 
 

8.2.2.  ZUZENDARITZA  KONTSEILUA  
  

Zuzendaritza Kontseiluak Gurasoen Kooperatiba ordezkatzen du, beraz ikastetxea 
kudeatzeko nahiz gobernatzeko organoa da. Ikastolako funtzionamendu orokorra 
egokia izan dadin laguntzen du. 
 
Zuzendaritza Kontseiluko Lehendakariak, kooperatibako lehendakaria dena, gure 
ikastolako ordezkapen legala dauka. 
 
Hamabi pertsonek osatzen dute. Hauek hautatzeko prozesua hauxe da: 
.- Kide hauen hautaketa hiru urtetarako izango da. Urtero kontseiluaren herena 
berrituko da. 
.-  Zuzendaritza Kontseiluak hautagaien aurkezpenerako epea irekiko du.  
.-  Hautagai bat baino gehiago izatekotan Batzar Nagusian zozketa egingo da, 
bazkide bakoitzak boto bat izanik (familia bakoitzak) eta boto gehien duena 
hautatua izanik. 
.-  Hautagairik aurkeztuko ez balitz, oraindik Kontseiluan egon ez direnekin eta 
hurrengo hiru urtetan ikastolatik aterako diren ikasleen gurasoekin telefonoz hitz 
egingo da beraiek izan daitezen. 
 
FUNTZIOAK 

Lehendakaria: Ikastola ordezkatzen du behar diren eremu guztietan. Eskola 
Kontseiluko partaidea da. Ikastolaren legezko ordezkaritza bere gain hartzen du. 

Lehendakariordea: Lehendakaria ordezkatzen du beharrezkoa denean. 

Idazkaria: bileren gai-zerrenda koordinatzen du eta akta jasotzen du. 
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Diruzaina: barrakaren diru-kontuen ardura hartzen du. Administrariarekin eta 
kontulariarekin batera koordinatzen da Ikastolaren zein Apyma-ren diru-kontuen 
egoeraz batzarrean informatzeko.  

Bokalak: hainbat ardura eta lan bere gain hartzen dituzte: Apymak, jangelako eta 
garbitasuneko zerbitzuen ikuskaritza, mantenu lanetako koordinazioa, 
ingurumena, Eskola Kontseiluko ordezkaritza, irakasleen kontratazioa (batzorde 
paritarioa), NIE… 

Kontu-hartzailea edo ikuskatzailea: Kooperatibaren organo fiskalizatzaile bezala 
arituko diren hiru kontu-hartzaile hautatuko dira. Haien funtzioa urteroko diru-
kontuak gainbegiratzea da. 

 
Funtzionamendua  
 

Zuzendaritza Kontseiluaren bilerak hiru astean behin burutuko dira.  Idazkariak 
egingo du deialdia eguneko gai ordenarekin. 
 
Ikastolako zuzendaria Zuzendaritza Kontseiluaren bileretara  joango da arlo 
pedagogikoari buruz informazioa ematera edota irakasleriaren eskaerak 
planteatzera, baina erabakietan ez du botorik izango.  
 
Zuzendaritza Kontseilua  bere partaideen erdia baino gehiago dagoenean hasiko 
da. Ezin izango dira partaideak ordezkatu. 
 
Akordiok onartuak ahal izateko botoen  erdia baino gehiago behar da. Batzar 
Nagusiko gai ordenean sartu behar diren gaiak adosteko nahikoa izango da 
Zuzendaritza Kontseiluko partaideen heren bat. 
Zuzendaritza Kontseiluko partaide bakoitzak boto bat dauka. 
 
Bileraren aktak idazkariak osatuko ditu. Bertan hartutako erabakiak, akordioak 
eta botoen emaitzak agertuko dira eta hurrengo bilera baino egun batzuk 
lehenago kide guztiek errebisatzeko eta aldeketak zehazteko aukera izango 
dute. Ondoren, elkartzen direnean, akta onartuko da.   

 
 

8.2.3. BATZAR NAGUSIA  
 

Gure Ikastolako kooperatibako Batzar Nagusia bazkide guztien bilera da non 
Ikastolako gai guztiei buruz hitz egiten den eta akordioak hartzen diren. 
Batzar  Nagusian kooperatibarekin zerikusia duten gai eta afera guztien gainean 
hitz egin eta akordioak har daitezke. 
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Funtzionamendua 
 
Zuzendaritza Kontseiluak Batzar Nagusirako deialdia egingo du, gutxienez urtean 
behin, urteko lehenengo sei hilabeteetan.  
 
Batzar berezia deituko da Kooperatibako bazkideen 20%ak  gutxienez, eskatzen 
badu. Beti ere, baldintza hauek betetzen badira Erretore Kontseiluak emango ditu 
eman beharreko pausoak asanblada egiteko. 
 

• Batzar Nagusirako deialdia idatziz jakinaraziko zaie bazkide guztiei gutxienez 
hamabost egun lehenago, eta deialdia Ikastolako iragarki taulan agertuko da. 
Batzarrerako deialdian data, ordua, tokia eta gai ordena jarriko dira. 
Lehenengo deialdia eta bigarrena batera egingo dira, batetik bestera ordu 
erdiko tartea emanez. Gai ordenean agertzen ez diren gaiez ezin izango da 
akordiorik hartu. 

 
• Batzar Nagusiko burua Zuzendaritza Kontseiluko lehendakaria izango da eta 

hau ezean, bere ordezkoa. 
 
• Batzar Nagusiari lehenengo deialdian hasiera emateko gutxienez bazkideen 

gehiengoa behar izando da. Batzarrerako bigarren deialdian Batzarra osatua 
egongo da dauden bazkideekin. 

 
Boto eskubidea 

 
Gure kooperatiban bazkide bakoitzak boto bat izango du eta inolaz ere ez da 
kalitate botorik egongo. Batzar Nagusian botoa emateko eskubidea beste bazkide 
baten bitartez egin daiteke, baina inolaz ere ezin da ordezkatu boto bat baino 
gehiago.  
 
Batzarrean hartutako akordioak 
 
Akordioak hartu ahal izateko bazkideen botoen erdia  baino gehiago  eta boto 
ordezkatuak behar dira. Abstentzioak eta boto zuriak ez dira kontutan izango. 
 
Batzar nagusiko akta 
 
Idazkariak dauka Batzarreko akta idazteko ardura. Akta honetan datu hauek 
agertuko dira: batzarra egin den tokia, eguna eta ordua, azaldu diren bazkideen 
kopurua, ea lehenengo edo bigarren deialdian egin den, eztabaidatu diren gaien 
laburpena, hartutako erabakiak eta bozketaren bat egin bada, emaitza. 
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8.2.4. ZUZENDARITZA TALDEA  
 

IRAUPENA 
 
Zuzendaritza taldearen iraupena lau urtekoa izango da. 
 
FUNTZIOAK  
 

• Ikastetxearen funtzionamendu egokia kudeatu eta Urteko Plan Orokorra 
(UPO) egin, garatu eta ebaluatu. 

• Zuzendaritza Kontseilua eta Klaustroaren erabakiak gauzatzeko neurriak hartu 
• Zuzendaritza Kontseilua eta Klaustroari proposamenak aurkeztu, parte hartze 
 koordinatua erraztu eta sustatzeko. 
• Ikastetxeko proiektua zein ekintza ezberdinetako ebaluazioak bultzatu. 
• Hezkuntza Departamentuaren kanpo ebaluaketetan lagundu. 
• Irakasleen kontratazio berrien profila edo irizpideak adostu, zentroaren behar 

akademikoen arabera. 
• Zentroko Hezkuntza arloko Araudiari buruzko informazioa elkarteko kideei 

jakinarazi. 
• Zuzendariak ezin duenean, Ikastola ordezkatu zentrotik kanpo. 

 
 
8.2.5. IRAKASLE TALDEAK 
 

8.2.5.1. KLAUSTROA  
 

Ikastolako irakasle guztiak eta ikasleen hezkuntzan zuzenean diharduten 
langileen ordezkaritza bakar batean biltzen dituen organo kolegiatua da 
klaustroa. Haren konpetentzien arloan, klaustro organikoa eta 
funtzionamendukoa bereizi behar dira. 
 
FUNTZIOAK  
 

• Berretsi, egoki bada, ikastetxearen plangintza. Desadostasunik egonez 
gero, Zuzendaritza Kontseiluari proposamena eginen diote, hura aztertu eta 
gero, horretaz erabakia har dezan. 

• Talde pedagogikoen proiektuak klaustroan aurkeztuko dira: ikastetxearen 
plangintza, Elkarbizitza, Teknologia Berriak, Kalitate Proiektua,… 

• Zuzendaritza taldeko idazkariak bileraren agiria jasoko du. 
• Barne Arautegiak jasoko du klaustro organikoaren prozedura. 
• Klaustroan informazioa partekatzen da, gai ezberdinei buruz hitz egiten da 

eta erabakiak hartzen dira.  
• Gutxienez, hiru hilean behin elkartuko da, zuzendariak deituta. Horrez gain, 

edozein irakaslek eskatu ahal izanen dio zuzendariari klaustro-deialdia egin 
dezan. 

• Irakasleek klaustro-bilerara nahitaez joan behar dute. Huts egiteak 
justifikatu behar dira. 
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8.2.5.2. ETAPAK 
 

Hiru etapa bereizten ditugu: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. Ziklo bakoitzeko irakasleak astean bi orduz 
elkartuko dira beraiek aukeratutako egunetan. 
 

BETEBEHARRAK 
 

• Ikastolaren curriculuma jarraituz klaseak prestatu eta garatu. 
• Ikastolaren Hezkuntza Proiektuan jasotzen diren baloreak sustatzeko 

jarduerak prestatu eta gauzatu. 
• Zentroaren antolakuntza egituren araberako koordinazioa aplikatu. 
• Gure “Harreman eta Elkarbizitza” (3. eremua) kontutan harturik hainbat 

jarduera prestatu eta garatu arlo hori hobetzeko. 
• “Tutoretza eta Orientazioa”ren arabera (4. eremua) gure ikasle eta 

gurasoak orientatu. 
• “Familia eta Ingurua” eremuaren arabera ekintza osagarriak finkatu eta 

egin. 
• “Familia eta Ingurua” kontutan izanda, gurasoekin komunikatu hezkuntza 

prozesuan inplikatu eta informatzeko. 
• Ikastolaren Hezkuntza Proiektua kontutan harturik, ebaluazio irizpideak 

finkatu eta horien arabera ebaluatu. 
• Ikuspenaren arabera Hobekuntza Plana diseinatu eta gauzatu. 
• Euskara eta euskal kultura eta ohiturak ezagutu eta bizitzea sustatu. 
 

   Aipatutako funtzioak elkarlana eta talde lanean oinarrituta burutuko dira. 
 
 
8.2.6. ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA 
 

Orientazio departamentuan parte hartuko duten kideak hauek izango dira: 
ikastolako orientatzailea, logopedak, psikomotrizista, aniztasunari  erantzuteko 
dauden beste espezialistak (zaintzailea) eta gai edo ekintzen arabera, 
zuzendariak , tutoreek eta beste irakasle batzuek ere parte hartuko dute. 
 
FUNTZIOAK  
 
1. Prebentzio lanak  
 
Prebentzioa bi atal nagusitan banatzen da: 
 
a) Arlo akademikoa. Orientatzaileak proba psikopedagogikoak ikasleei 
pasatzen dizkie arlo akademikoan laguntzeko. Prebentzio mota hau gehien 
bat HHn egiten da, arazoak badaude lehenbailehen detektatzeko eta 
konponbide eta hainbat laguntza  mota bilatzeko; adibidez: BADYG froga 
HHko 3. mailan, Euskara froga HHko 3. mailan, PLON HHko 2. mailan… 
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b) Elkarbizitza eta baloreak. Haurren garapen emozionalerako, harremanak 
garatzeko, auto-estimua sustatzeko, baloreak barneratzeko… zenbait jarduera  
prestatzen ditu orientatzaileak; esate baterako: tutoretzan lantzen diren gaiak 
jorratu, zenbait hitzaldi bideratu, elkarbizitza taldean parte hartu… 

2. Ikasleen aniztasuna  
 
Behar bereziei aurre egiteko, orientatzailea, tutoreekin batera,  ikasleen aurre 
jakintza eta berariazko baldintzetan oinarritzen da, hezkuntza helburuak,  
edukiak eta ekintza desberdinak planifikatzeko. Jakina, horrek  hezkuntza 
curriculum eredu malgua izatea eskatzen du.  

 
3. Irakasle nahiz familiarekiko koordinazioa  
 
Orientatzailea, ikaskuntza indartzeko jardueretan nahiz seme–alaben 
hezkuntzari dagokionetan, familiei argibideak ematen eta haien inplikazioa 
bermatzen saiatzen da.  
Familiei sostengua ematen die beraien seme-alaben ikaskuntza prozesuan 
zehar: Ikastolara sartzean, ziklo eta etapa bukaeretan, edota hezkuntza  
ibilbidea hautatzeko garaian.  
Hezkuntza sistemarekin lotua dagoen informazioa nahiz aholkuak ematen ditu 
eta beharrezkoa bada, ikastetxeaz kanpoko  zerbitzu profesionaletara 
bideratzen ditu kasuak .  

 
4. Tutoretza arloko gaiak   
 
Tutoretza Ekintza  Programaren garapenean dinamizatzailea eta 
koordinatzailea izaten da irakasleekin lankidetzan arituz. Materialak euren 
eskura jartzen ditu eta hainbat programa abian jartzeari buruzko orientazioa 
ematen du.  

 
5. Ikaslearen ibilbide akademiko eta profesionala ikas tolan amaitu eta 
gero  
 
Orientatzailea, tutoreen laguntzaz, DBHko hirugarren nahiz laugarren 
mailetako ikasleei eta beraien gurasoei aholkuak ematen dizkie ikastolan 
bukatu ondorengo ikasketen gainean. Horretarako, ikasleen gaitasunak, 
interesak, heldutasuna, lan dinamika eta motibazioa kontuan hartzen ditu, 
baita DBHko irakasle guztien balorapena ere. 
Hau guztia bideratzeko hainbat proba eta bilera burutzen ditu. Ondoren ikasle 
eta honen tutore nahiz gurasoekin bilera berezia egiten du egoera aztertzeko.  
DBHko hirugarren mailako ikasleei aholkuak ematen dizkie laugarren mailako 
ibilbidea hautatzeko eta laugarren mailakoei ondorengo ikasketak 
aukeratzeko. 
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6. Elkarbizitza  
 
Orientatzaileak ikastetxeko Elkarbizitza Batzordean lana egiten du, zuzendari 
eta etapa bakoitzeko irakasle batekin lan taldea osatuz. Bertan irakasleekiko 
prebentzio neurriak hartzen laguntzen du eta, era berean, suertatzen diren  
gatazkak ebazteko lagungarriak diren estrategiak ahalbidetzen ditu, 
elkarrizketa hezitzaileak bultzatuz edo bitartekaritza prozesuetan parte hartuz.  

 
7. Kanpoko hainbat zerbitzurekiko koordinazioa  
 
Ikasleen garapen integrala lortzeko, orientatzailea behar diren erakundeekin 
(Anfas, udaletxea, osasun zerbitzuak…) biltzen da, sortzen diren beharrei  
erantzuna emateko. 
 
8. Formazioa  
 
Orientazio Departamentuak Ikastolako gurasoentzat interesgarriak izan 
daitezkeen formazio saioak bultzatzen ditu, alde batetik; eta, bestetik,  
errealitatean sortzen diren arazoei erantzuna emateko hainbat gai 
(psikopedagogiako, besteak beste) proposatzen ditu. 
 
9. Beste ikastoletako orientatzaileekiko bilerak eta k oordinazioa  
 
Orientatzailea Nafarroako Ikastolen Elkarteak duen orientazio mintegiko (OMI) 
bileretan parte hartzen du, baita laguntza irakasleen mintegian (LAIMI) ere. 
Ere honetan NIEko orientatzaileen koordinazio eta lankidetza ahalbidetzen da. 
 

 
 

9. ZERBITZUAK  
 

9.1. GARBIKETA 
  
  Egun ikastolako langileriaren hiru langilek egiten dute garbiketa zerbitzua. 

 

9.2. GARRAIOA 
  

Ikastolak Tafallan kokaturik badago ere, inguruko beste herrietako ikasleak ere 
hartzen ditu. Aukera dutenek ikastetxe publikora joaten den autobusa hartzen 
dute.  

 
     9.3. JANTOKIA 
 
     Jangarria enpresak egunero janaria ekartzen du. Denetaz arduratzen da. 
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ERANSKINA  

(ORGANIGRAMA ETA ANTOLAKUNTZA TAULAK)  
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Gobernu Organoak          Funtzionamendu Organoak 
                                                           
   BATZARRA 
                                                     

ERREKTORE KONTSEILUA 

                                                        

                                              ZUZENDARIA     
  

                                ZUZENDARITZA 

                                                                           IDAZKARIA   
     ORIENTAZIO             
                ZERBITZUA          KLAUSTROA       KOMISIOAK                                    
                                                  

                                    HH       LH       DBH                            
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